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Ieri s-a deschis
Congresul Cooperativelor

Agricole de Producție
Bucu-

econo-

Sărbătorim astăzi, în cea de a opta zi a primă
verii, pe tovarășele noastre de viață și de 
muncă.

Eliberate pentru totdeauna de exploatare, de umi
lință, femeile din România socialistă sînt participante 
active la opera de desăvîrșire a construcției socialis
mului în patria noastră, desfășurată de întregul popor 
ub conducerea înțeleaptă a partidului nostru drag. 

I Prezente în toate domeniile de activitate, femeile 
[in Republica Socialistă România participă activ și 
bpviața sportivă, își întăresc sănătatea prin practica
ta exercițiilor fizice, obțin victorii cu care ne mîn- 
rim în întrecerile de pe stadioane, contribuind la 

htărirea neîncetată a prestigiului sportiv 
răgi.

I De 8 Martie, urăm tovarășelor noastre spor fa 
huncă, succese noi activitatea de 
huită fericire I

ai patriei

Certitudini
La distanță de douăzeci 

și patru de ore am auzit 
pronunțîndu-se de două ori 
același cuvânt; certitudine. 
Și cele care-1 rosteau — 
Mihaela Peneș și Anca 
Racoviță — o făceau în 
relație directă cu viața lor.

Mihaela a luat cuvîntul 
cu hotărîrea cu care a a- 
runcat sulița Ia 60,59 m, 
într-o dimineață de toamnă 
în îndepărtata -Țară a cri
zantemelor* Cu îndrăz
neala celor 18 ani pe care 
îi are.

— Intîmplâtor, tocmai 
în această perioadă, citesc 
o carte interesantă. Este 
discutată în paginile ei, 
printre altele, viața fe
meii de-a lungul secolelor 
și mai ales în cadrul di
feritelor orînduiri sociale. 
Emanciparea femeii nu 
se desăvîrșește însă de
cît în societatea noastră... 
Spun asta gîndindu-mă și 
la viața mea.

fiecare zi,

și mine, 
la dispoziție 

bune con-

La poarta consacrării 
bate cu insistență și 
cu justificate speranțe 
pentru atletismul nos
tru săritoarea în înăl
țime Erica Stoenescu. 
Rezultatele de sală din 
acest început de se
zon confirmă din plin 
acest lucru. Record
mana noastră mondia
lă, Iolanda Balaș, o 
sfătuiește pe Erica 
cum trebuie să mun
cească pentru realiza
rea unor performanțe 
mereu mai bune, îi îm
părtășește din bogata 

experiență.

In 1957 aveam zece ani, 
în... *62 cincisprezece,
deci... viața mea a arat 
» desfășurare netedă. Ciad 
am împlinit șapte ani m-am 
dus la școală: ciclurile e- 
lemer.tare, șccala medie. 
Acum învăț pentru exame
nul de admitere la medi
cină. î reau să ajung me
dic. Totul depinde de 
mine. Știu că na va exista 
nici un fel de barieră care 
să mă împiedice. Este o 
certitudine 1

Cînd mă ridic de la masa 
de studiu, pășesc pe poar
ta stadionului alături de 
alte tinere ca 
Aci, am 
cele mai
diții pentru a practica spor
tul pe care-l îndrăgesc si 
care mi-a adus o satisfac
ție atît de mare: titlul 

olimpic.
— Vreau să-ți pun n 

întrebare de perspectivă t 
curu vezi viitorul?

-—■ Profesional, v-arn 
spus: mă pasionează me
dicina. Pe plan sportiv 
am mareta răspundere a 
unui titlu olimpic, pe care 
voi căuta să-l apăr, să-l 
onorez pe stadion, în orice 
împrejurare. Nu-mi dă 
pace nici recordul mon
dial la aruncarea suliței. 
Să vedem...

...24- de ore mai tîrziu -• 
stau de vorbă cu Anca 
Racoviță.

— Mi.-am realizat multe 
dintre năzuințe. In sport, 
cunoașteți. In viața perso
nală am un cămin cu care 
mă mindresc. Soțul meu, 
'dihai Racoviță, este in-

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto: T. Roibu

Săritorii sînt capabili
de un salt spre calitate
.a concursul de sală al 
iorilor antrenorii de 
fetism au avut prilejul 
tragă numeroase con

ții privind pregătirea 
htuată pentru sezonul 
npetițiilor din acest an. 

această temă 
discuție cu 

pUCII ELIAS, 
Irenorii lotului

am avut
PROF, 

unul din 
republi-

LApreciez ca pozitivă e- 
pția săritorilor noștri 
nntași, cei mai multi 
tre ei fiind la primul 
Icurs din
Bțumit de 
I Șerhan
I cm mai 
|4) și a
I triplu, dc rezultatele 
pgistrate la lungime și 
[jină și doar în mai 
|ă măsură de cei de la 
[time. Toate cifrele rea- 
Ite acum își au scmni- 
Iția lor și oglindesc 
[imul și calitatea mun- 
I depuse în etapa pre- 
lirii de iarnă. Pentru a 
lecîa just aceste rezul- 
p trebuie să facem o 
Isebire între activitatea

1966. Sînt 
comportarea 

Ciochină (eu 
mult decît în 
altor săritori

competiționak pe care o 
desfășoară atleții noștri și 
cei din alte țări. La noi 
toate competițiile de sală 
au ca scop controlul mun
cii de pregătire din săptă- 
mînile de iarnă, timp în 
care nu se pune de loc ac
cent pe lucrul specific, in 
timp ce în alte țări, de 
exemplu în S.U.A. și mai 
recent în U.R.S.S., R.F.G. 
și Franța, există un sezon 
competițional pe teren a- 
coperit bine distinct, în 
care accentul se pune, ca 
atare, pe obținerea perfor
manțelor, avîndu-se însă 
în vedere și evoluția din 
vară a atleților.

La lungime fete. Vio
rica Viscopoleanu a cîști- 
gat cu 5,85 m, rezultat 
superior celui de la con- 
cursull similar din anul 
olimpic 1964. Din șase în
cercări ea a depășit acum 
de trei ori. In plin se
zon de concursuri nu i se 
întîmplă așa ceva și de a- 
ceea se impune o preci
zare. Pentru acest concurs 
de sală Viorica a făcut 
doar două antrenamente

ce
80
La

pentru elan, în timp 
vara face lunar peste 
de asemenea încercări, 
ea, ca și la toți ceilalți 
săritori, s-a văzut clar 
lipsa lucrului specific, dar 
tot atît de clar s-a văzut 
că au crescut în forță și 
viteză, ceea ce creează pre
mise pentru un nou salt 
calitativ al performanțelor.

Rezultatele de la înăl ■ 
țime, cum am Spus, n-au 
fost cele așteptate. Tre
buie să avem însă în ve
dere faptul că modul în 
care este amplasată groapa 
nu permite săritorilor un 
elan normal. Cum situația 
se repetă de ani de zile 
și pentru a-i pune și pe 
săritorii în înălțime în 
condiții bune de concurs, 
propun ca locul de sărit 
să fie mutat într-una din 
nișele laterale. Pentru a- 
ceasta, nici nu este nevoie 
să se sape o groapă, 
cui de aterizare poate 
realizat, cum a fost 
exemplu la Tokio, 
niște saci cu talaj 
resturi de burete din 
teri al plastic**.

Lo- 
fi 
de 

prin
sau 
ma-

La 7 martie s-a deschis la 
rești, în pavilionul Expoziției 
miei naționale, Congresul Cooperati
velor Agricole de Producție, eveni
ment de o însemnătate deosebită în 
viața întregii țări, care marchează 
o nouă etapă în dezvoltarea agricul
turii, în viața satelor noastre.

Sub vasta cupolă a pavilionului s-au 
întîlnit 5500 de delegați — țărani 
cooperatori, brigadieri, președinți 
de cooperative agricole de producție, 
ingineri agronomi și zootehniști, me
dici veterinari, economiști și alți spe
cialiști care lucrează nemijlocit în 
producția agricolă, reprezentanți ai u- 
niunilor regionale și raionale ale co
operativelor agricole de producție. 
Sînt mesagerii adeziunii depline a ță
rănimii noastre la documentele supuse 
largii dezbateri care a avut loc în 
ultimele luni în toate cooperativele 
agricole. Ia conferințele raionale și 
regionale ale uniunilor cooperativelor 
agricole de producție.

La lucrările Congresului 
membri ai C.C. al P.C.R., 
jiului de Stat, miniștri, 
peste 3 500 de invitați

Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Constantin Drăgan, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, membrii supleant! ai 
Comitetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., vicepreședinții Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri. Tinere fete în pitorești costume 
naționale le prind în piept insigna 
Congresului.

La intrarea în sală, conducătorii 
partidului și statului sînt întîmpinați 
de asistență cu îndelungi ovații și 
urale.

Îd loja din partea stingă a prezi
diului iau loc conducătorii de partid 
și de stat, iar în loja din dreapta 
delegațiile de peste hotare.

Cuvîntul de deschidere a 
Congresului a fost rostit de tovarășul 
Vasile Vîlcu, președintele 
de organizare pentru pregătirea Con
gresului.

Trecîndu-se la alegerea organe
lor de lucru ale Congresului, delega
ții au ales în unanimitate prezi
diul, format din 95 de delegați, co
misia de validare, secretariatul, co
misia de amendamente la proiectele 
de statute și de redactare a actului 
constitutiv al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole, comisia de 
redactare a proiectului de holărîre.

Congresul a adoptat următoarea 
ordine de zi:

1. — Raport cu privire la sar
cinile uniunilor cooperativelor 
agricole de producție pentru creș-

lucrărilor

Comisiei

iau parte 
ai Consi- 
Participă

— repre
zentanții instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, oameni de ști
ință și cultură, cadre de conducere 
din gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare, di
rectori și ingineri-șefi ai uzinelor 
constructoare de mașini agricole și 
producătoare de îngrășăminte chi
mice, activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor obștești.

Asistă, de asemenea, delegațiile de 
peste hotare venite la Congres, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București, ziariști români și străini.

Orele 9. Sosesc tovarășii Nicolae
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Trimisul nostru special, RADU URZICEANU, ne comunică de la Zagreb:

(Continuare in pag. a 4-a)

0 nouă victorie a echipei noastre: 
România-Ungaria 4-2 (2-1,2-0,0-1)

în cea de a patra par
tidă susținută în cadrul 
grupei B a campionatului 
mondial echipa noastră 
reprezentativă de hochei a 
întîlnit o cunoștință mai 
veche: formația Ungariei, 
într-adevăr, numai anul a- 
cesta, selecționatele celor 
două țări și-au disputat

ori.
re-
ro-
cea

întîietatea de pat ni 
victoria revenind cu 
gularitate hoeheiștilor 
mâni. La Zagreb, îd
de-a cincea confruntare, 
rezultatul final a fost din 
nou favorabil echipei noas
tre, care a învins cu 4-2 
(2—1, 2—0, 0—1).

Incercînd să caractcri-

Schiorii de la A. S. Armata I Brașov 
lași Dinamo Brașov —campioni

Ziua de luni a prile
juit cîștigătorilor prime
lor titluri ale ediției 1966 
a campionatelor republi
cane de schi-fond, Gh. 
Cincu și Marcela Leampă, 
o frumoasă confirmare a 
actualei lor superiorități. 
Intr-adevăr, amîndoi au 
avut o contribuție deci
sivă la victoria echipelor 
din care au făcut parte 
în probele de ștafetă.

în ceea ce privește pro
ba masculină, trebuie ară
tat că fondiștii de la A.S. 
Armata Brașov s-au pre
gătit intens pentru a se

impune la aceste campio
nate in fața reprezentan
ților clubului Dinamo 
Brașov.

Rezultate : 3 x 10 km 
seniori : 1. A.S. ARMA
TA I BRAȘOV (Bărbă- 
șescu, Drăguț, Cincu) 
lh 38:30,0 — campioană 
republicană ; 2. Dinamo I 
Brașov (Sfetea, Vilmoș, 
Bădescu) lh 39:55,0; 3- 
A.S. Armata II (D. Zan- 
gor, Cercel- Stoian) 
lh 42:26,O ; 4. Tractorul I 
Brașov lh 43:56,0 ; 5.
Caraimanul Bușteni 
lh 47:42,0 ; 6. Steagul
roșu Brașov lh 48:35,0;

Handbaiiștii români
din nou învingători în Islanda

REYKJAVIK 7 (SID). 
După victoria cu 23—17 
de sîmbătă, echipa Ro
mâniei a ciștigat și cel 
de-al doilea meci cu Is
landa, disputat duminică, 
de data aceasta la un 
scor strîns : 16—15 
(8—11). Islandezii au a- 
vut o comportare bună 
și în acest meci. Românii 
au reușit să egaleze la

12—12 abia la opt minu
te după începerea re
prizei a doua. Principalii 
realizatori ai echipei ro
mâne : Iacob 4, Costache 
n, Moser și Oțelea cite 
3. La islandezi cel mai 
bun a fost Hjahnarsson 
(4).

Cu acest joc, reprezen
tativa română și-a în
cheiat turneul.

-»

3x5 km fete : 1. DINA
MO BRAȘOV (Matei, Bo- 
gozL Leampă) lh 01:10,0 
— campioană republica
nă ; 2. A.S- Armata Bra

Gh. Cincu (A.S.A. Bra
șov), 
tării

noul campion al 
Ia fond 15 km.
Foto : P. Romoșan

(Drăghici, Vișan-
...................  3.

șov
Cimpoia) lh 01:23,0 ;
Tractorul Brașov (Bănci- 
lă, T ă n a s e, Pomană) 
lh 04:41,0; 4. Selecționa
ta Gheorghieni lh 15:28,0.

zăm acest meci, vom su
blinia de Ia bun început 
că. apreciind în mod rea
list șansele eelor deruă 
formații, antrenorii noștri 
au dat indicații hocheiști- 
Ior romani s-ă joace „eco
nomic-, urmărind obține
rea victoriei fără să facă 
o risipă prea mare de e- 
nergie. Și lucrurile s-au 
petrecut întocmai. Repre
zentanții noștri au câști
gat fără să forțeze. Dar 
și în aceste condiții ci au 
avut continuu 
dominînd 
pînă în 
fapt care a făcut ca vic
toria lor să nu fie pusă 
nici un moment sub sem
nul îndoielii. Trebuie men
ționat totuși faptul că 
singura perioadă în care 
echipa noastră a accelerat 
ritmul a fost repriza se- 
rundă, cînd s-a și contu
rat rezultatul. In general, 
în această repriză s-a ju
cat aproape numai la o 
poartă.

Desigur, ținînd seama 
de cele arătate mai înainte

inițiativa, 
din primul și 
ultimul minut.

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI, LA CLUJ

de masă
Campioana tării și ele trei 

ori cîștigătoare a „CCE” la 
tenis de masă, formația 
C.S.M. Cluj, susține astăzi 
la Cluj întîlnirea cu echipa 
maghiară V.S.C. Budapesta. 
Meciul contează ca semifi
nală a ediției anului 1966 a 
i»C.C.E.“.

Oaspeții prezintă un lot 
din jucători cunoscuți, ca 
fostul campion european 
Berczik, Roszas, Hollo și 
Kovacs II. C.S.M. va ali
nia o garnitură alcătuită 
din Giurgincă, R-eti, Ncgu- 
lescu sau Badea.



CARNET COM PETIȚION AL S MARTIE
BOX

Juniorii și-au desemnat 
finaliștii

„Maratonul pugilistic' început 
sîmbătă Ia Floreasca a continuat du
minică dimineața Ia Casa de cultură 
a tineretului din raionul Tudor Vla- 
dimirescu, cu cele 18 meciuri din ca
drul semifinalei fazei orășenești a 
campionatului de juniori. In ciuda 
numărului mare de întîlniri, specta
torii au regretat sosirea ultimului su
net de gong care a pus capăt unei 
gale frumoase, în care tinerii boxeri, 
învingători și învinși, au făcut dovada 
unei bune pregătiri. Merită să fie 
evidențiat antrenorul Gheorghe Pre
da, de la clubul Voința, care a avut 
cei mai mulți juniori semifinaliști. 
Majoritatea acestora s-au calificat 
pentru finale.

Rezultate tehnice: D. Giugea (Di
namo) b.p. C. Foia (Gr. Roșiei; V. 
Ivan (S.P.O.B.) b. p. G. Puriț (Ra
pid); N. Păpălău (Dinamo) b. ab. II 
N. Andrei (Metalurgistul); C. Lică 
(Voința) b. p. P. Matache (Steaua); 
G. Păuna (Metalul) b .ab. I. A. Mara 
(Rapid); G. Pometcu (Voința) b. ab. 
II A. Stan (Steaua); I. Petre (Voința) 
b.p. I. Irimescu (Steaua); T. Miron 
(Voința) b. ab. II C. Ghinescu (Se
mănătoarea); V. Prodan (Metalurgis
tul) b. p. T. Mihai (Voința); N. Sul
ger (Olimpia) b. ab. II J. Ștefan 
(Centrul școlar); A. Balcă (Metalul) 
b. p. P. Stănescu (Viitorul); V. Sil- 
berman (Voința) b. ab. I I. Damian 
(Gr. Roșie); M. Ciocan (Progresul) 
b. p. M. Sesa (Metalul); A. Popa 
(Viitorul) b. p. I. Huidu (Centrul șco
lar); S. Dumitrescu (Semănătoarea) 
b. p. FI. Bobe (Dinamo); Gh. Dră- 
gan (Dinamo) b. p. M. Stanciu (Se
mănătoarea); I. Rațiu (Dinamo) b. ab. 
II Gh. Dinu (Voința); N. Stancu (Gr. 
Roșie) b. p. Al. Gagiu (Voința).

dificultate victoria, în cea mai mare 
parte din caulza handicapului pe care 
l-au avut de suportat prin absența 
din formația lor a trei titulare (Golo- 
șie, Hubalek și Popovici). Cele mai 
bune de pe teren : Biji și Fenechiu 
din echipa învingătoare, Lăzeanu și 
Amărășteann de la învinse. (E. Petre 
— corespondent).

★
Tn urma rezultatelor înregistrate 

duminică în campionatele republicane 
la categoria A, seria I, clasamentele 
arată astfel :

Ganea și Sandu cîte 1) ; S.P.O.B. — 
Dinamo Brașov 8—8, egalitate și la 
tușe: 64—64 (Ganea 3, Iercoșan și 
Sandu cîte 2, Mihăileanu 1, resp. Ro
honi 4, Mezei 2, Ticușan și Klug 
cîte 1).

POPICE

BASCHET

Clasamentele la zi
MASCULIN -■ SERLA I

1. Steaua Buc. 13 13 0 1035: 820 26
2. Dinamo Buc. 13 11 2 1067: 847 24
3. Știința Cluj 13 7 6 983: 866 20
4. știința Tg. Mureș 13 7 6 1003: 926 20
5. Rapid Buc. 13 7 6 1011: 957 20
6. Știinta Timiș. 13 7 6 884: 884 20
7. Știinta Galati 13 6 7 924:1021 19
8. Știinta Buc. 13 6 7 923: 947 19
9. Dinamo Oradea 13 5 8 768: 862 18

10. St. roșu Brasov 13 5 8 842: 877 13
11. Farul Constanța 13 3 10 724: 906 16
12. Aurul Brad 13 1 12 689: 940 14

SERIA A n-A

1. Acad. Militară Buc. 12 10 2 908:778 22
2. I.C.F. 12 9 3 832:683 21
3. C.S.M.S. Iași 12 7 5 801:729 19
4. Olimpia M.f. Buc. 12 7 5 823:770 19
5. Știinta Craiova 12 6 6 662:645 18
6. UNIO Satu Mare 12 6 6 671:742 18
7. Politehnica Cluj 12 5 7 894:895 17
8. Progresul Buc. 12 5 7 819:865 17
9. Știinta Brașov 12 4 8 704:768 16

19. A.S.A. Bacău 12 1 11 627:866 13
FEMLXIN — SERLA I

1. Rapid Buc. 13 12 1 877:661 25
2. Știinta Buc. 12 12 0 820:572 24
3. Voința Brasov 13 10 3 750:716 23
4. Știinta Cluj 13 6 7 701 <04 13
5. Voința Buc. 13 6 7 724:732 19
6. Mureșul Ts. Mureș 13 5 8 680:706 18
7. Constructorul Buc. 13 4 9 659:803 17
8. Crișul Oradea 12 5 7 568:627 16
9. Progresul Buc, 13 3 10 583:620 15

10. I.C.F. 13 0 13 607:825 13
SERLA A n-A

1. C.S.M.S. Iași 12 9 3 776:633 21
2. Olimnia Buc. 12 9 3 623:552 21
3. A.S.Ă. Cluj 12 7 5 19
4. Voința Tg. Mureș 12 7 5 628:595 19
5. Spartac Salor.ta 12 7 5 593’637
6. Știinta Timiș. 12 6 6 645:659 18
7. Știinta Constanta 12 5 7 685:685 17
8. Voința Oradea 12 5 526 :.>46 17
9. S.S.E. Satu Mare 12 4 8 16

10. S.S.E. Craiova 12 1 11 542:688

VOLEI

In completare 
la cronica etapei
Știința Timișoara — Farul Constan

ța (m) 3—1, realizat cu multe eforturi 
și emoții de gazde. In setul ultim 
<17—15), scorul a evoluat de la 6—12, 
la 14—14. S-au remarcat : Vraniță și 
Coste de la Știința, Timirgazin și Va- 
■iliu de la Farul. (Em. Grozescu — 
corespondent).

Petrolul Ploiești — Știința Cluj (m) 
8—0. Joc de valoare tehnică modestă. 
Petrolul, cu un blocaj mai bun și 
printr-un atac variat, a cîștigat în 50 
de minute- Jucători evidențiați : Șucu, 
Rădulescu (Petrolul), Rednic și Ma- 
tecscu de la Știința. (V. Săndulescu — 
corespondent).

Farul Constanța — Știința Craiova 
(f) *—1- Conștănțencele au obținut cu

MEDALION: Constanța Burlacu—Zamfirescu

MASCULIN
1. Rapid București 13 13 0 39 : 7 26
2. Dinamo București 14 11 3 38:12 25
3. Tractorul Brașov 13 11 2 35:16 24
4. Steaua București 14 9 5 33:20 23
5 Știința Galați 13 8 5 28:20 21
6. Știința Brasov 13 6 7 22:27 19
7. Petrolul Ploiești 14 5 9 21:32 19
8. Barul Constanța 14 5 9 18:33 19
9 Progresul Brăila 14 4 10 20:31 18

10. Știința Timișoara 14 4 10 19:34 18
11. Minerul Baia Mare 14 3 11 17:38 17
12. Știința Cluj 14 3 11 15:35 17

FEMININ
1. Rapid București 11 11 0 33 ; 5 22
2. Dinamo București 11 10 1 31: 7 21
3. Farul Constanța 11 8 3 27:17 19
4 Știința Cluj 11 5 6 21:21 16
5. C.P. București 11 5 6 22:24 16
6 C.S.M. Sibiu 11 4 7 18:23 15
7. Știința Craiova 11 4 7 18:28 15
8. Partizanul roșu Bv. 11 4 7 14:26 15
9 Penicilina Iași 11 3 8 15:27 14

10 Metalul București 11 1 10 10:31 12

Concursul de selecție 
de la Cîmpina

Au fost alcătuite 
loturile republicane 

pentru dubla intilnire 
cu Iugoslavia

Finala campionatului 
republican—echipe

0 ETAPĂ CE MULTE 
REZULTATE EGALE

Echipele fruntașe au participat sîm
bătă și duminică la întrecerile din 
cadrul etapei I a finalei campionatu
lui republican. O caracteristică : _ nu 
mai puțin de patru meciuri încheiate 
la egalitate (dintre care două nedecise 
și la tușaveraj, fapt mai puțin întîl- 
nit !). în general, echipele s-au pre
zentat bine pregătite. Mențiuni pentru 
Steaua (la floretă băieți, spadă și sa
bie), S.P.O.B. (la sabie) și C-S.M. 
Cluj (Ia spadă). De remarcat faptul 
că dintre cele 5 meciuri feminine de 
floretă nu s-au „tras' decît două, res
tul fiind amînate.

REZULTATE TEHNICE : Floretă 
băieți. Steaua — C.S.M. Cluj 10—6 
(Drimbă și Falb cîte 3 v. Țiu și Hau
kler cîte 2 v, resp- Csipler Șt, Pru- 
jinschi și Kando cîte 2 v) : Steaua — 
Unio Satu Mare 14—2 (Drîmbă și 
Haukler cîte 4 v, Țiu și Falb cîte
3 v, resp. Csipler A 2 v) ; Steaua — 
Știința București 12—4 (Falb 4. 
Drîmbă și Haukler cîte 3. Weissbock
2, resp. Mureșanu 3 și Costescu 1) ; 
Știința Buc. — C.S.M. Cluj 9—7 (Mu
reșanu și Costescu cîte 3. Budahaziu 2, 
Lucian 1, resp. Prujinschi 4, Kando 2 
și Csipler 1) ; Știința Buc. — Unio 
Satu Mare 9—7 (Mureșanu 4. Costes
cu 3, Budahaziu 2. resp. Csipler 3, 
Chișu 2. Chiș și Szekeli cîte 1).

Floretă fete : S P.O.B. — Unio Satn 
Mare 2—14 ! ? (Văduva și Tudorache 
cîte 1 v. resp. Ferenczi si Luțchi cîte
4 v. Csipler Ag. și Pop cîte 3) ; 
S.P.O.B. — Știința Tg. Mureș 9—7 
(Văduva 4. Tudorache 3. Petrișor 2. 
resp. Naghi. Saplontay și Orban cîte 2. 
Banîaî 1).

Spadă : Progresul București — Cri- 
șul Oradea 5—11 'Ciocodeică și Rusu 
cîte 2, Gavrilescu 1. resp. Thalme'mer 
4. Todor și Korossi cîte 3 si Popper 
1) : Progresul — C SAL Cluj 8—8. 
egalitate și la tușe : 62—62 ! (Rusu 3. 
Gavrilescu și Mihăilescu cîte 2. Cio- 
codeică 1, resp. Nemeș. Demetru, Sin
ko și Orban cîte 2) : Steaua — Pro
gresul 15—I (Istrate N.. Moldanschi și 
Sepeșiu cîte 4. Marinescu 3. resp. Cio- 
codeică 1) ; C.S.M. Cluj — Crișul 
Oradea 10—6 (Demetru și Sinko cîte
3. Orban și Domianșiț cîte 2, resp. Ko
rossi 3, Todor 2 și Thalmeiner 1) ; 
Steaua — Crișul Oradea 12—4 (Mol
danschi 4. Marinescu și Sepeșiu cîte 
3. Istrate N. 2, resp. Korossi 2, Todor 
și Țak cîte 1).

Sabie : S.P.O.B. — C.S M. Cluj 8—8 I 
victorie a clujenilor cu 57—63. (San
du 3, Iercoșan și Mihăileanu cîte 2, 
Ganea 1, resp. Rohoni Z. și Santai cîte 
3- Becherescu 2) ; Steaua — Dinamo 
Brașov 11—5 (Vintilă 4, Alexe 3. Cui- I 
cea și Nicolae cîte 2, resp. Rohoni V. . 
și Mezei cîte 2, Ticușan 1) ; C.S.M. 
Cluj — Dinamo Brașov 8—8, victorie 
la tușe a clujenilor cu 58—63. (San
tai 4, Becherescu 2, Szabo și Rohoni Z. 
cîte 1, resp- Rohoni Z. și Ticușan cîte 
3, Klug 2) ; Steaua — S.P.O.B. 9—7 
(Culcea 3, Mustață, Vintilă. Bădescu 
cîte 2, resp. Mihăileanu 3, Iercoșan 2,

întrecerile 
concursului 
timp de patru zile pe arena rafinăriei 
din Cimpina, s-au încheiat cu un bilanț 
îmbucurător. Astfel, 9 din cei 13 selec- 
ționabili au reușit să treacă de 900 p.d., 
dintre care 3 dintre ei realizînd această 
performanță în ambele manșe (s-a ju
cat tur-retur la proba clasică de 
200 bile mixte). Iată primii 
clasați : 1. T. Szemani (Voința Tg.
Mureș) 925 p.d. — 990 p.d. (5); 2. P. 
Purje (Flacăra Cîmpina) 943 p.d. — 
954 p.d. (2); 3. Cr. Vînătoru (Petrolul 
Ploiești) 947 p.d. — 895 p.d. (4); 4. C. 
Rădulescu (Olimpia Reșița) 924 p.d. 
— 913 p.d. (5); 5. Dumitru C. Dumitru 
(Petrolul Ploiești) 899 p.d. — 926 
p.d. (7); 6. N. Blănaru (Flacăra Cîm
pina) 909 p.d. — 892 p.d. (8). Ci
frele din paranteze reprezintă bilele 
în... gol.

In urma rezultatelor obținute la 
Cîmpina, au fost alcătuite următoare
le loturi, din care vor fi formate re
prezentativele țării noastre în vede
rea dublei întîlniri cu selecționatele 
Iugoslaviei, programate la 20 martie, 
la Zagreb : MÂSCULIN: P. Purje, 
T. Szemani, Cr. Vînătoru, I. Micoroiu, 
C. Rădulescu, Dumitru C. Dumitru, 
N. Blănaru, V. Măntoiu, E. Kiss, L. 
Martina. FEMININ: Elena Lupescu, 
Elena Trandafir, Ținea Balaban, Mar
gareta Szemani, Cornelia Moldovea- 
nu, Elena Predeanu, Maria Dumitru, 
Use Schmidt, Crista Szocs și Maria 
Rus. Antrenorii acestor loturi sînt F. 
Popescu (masculin) și Alex. Andrei 
(feminin).

masculine 3in cadrul 
de selecție, desfășurat Voleiul feminin se bucură de mare 

popularitate la Craiova. In zilele cînd 
„Știința" joacă „acasă", spectatorii

umplu plnă la refuz Sala sportul1/, 
lor. Și nu se poate spune că n-au 
satisfacții. Multe echipe de prestigiu 
din joia noastră au „lăsat" puncte 
prețioase Ia Craiova, iar reprezentan
te ale orașului de pe malul Jiului au 
iost promovate In lotul republican: 
Enculescu, Lăzeanu.

Acum, o altă tînără voleibalistă din 
Craiova bate la porțile echipei repre
zentative. Este vorba de Constanța 
Burlacu-Zamlirescu. Deși nu a Împli
nit Încă douăzeci de ani, Constanța 
s-a impus prin calitățile sale iizice 
(detentă, forță, precizie), prin buna 
sa pregătire tehnică. Ce anume che- 
zășuiește ridicarea continuă a valo
rii sale sportive ? Tinerețea, talentu. 
și, mai ales, perseverența, seriozita
tea sa. Seriozitate care se manifesta 
atlt pe terenul de sport, cit și la lo
cul de muncă. Fiindcă, să nu uităm 
Constanța Burlacu-Zamiirescu este 
și o apreciată laborantă a Institutu
lui pedagogic din Craiova.

ȘTEFAN GURGUI - corespR

Certitudini
(Urmare din pag. 1)

giner la IPROMET. Eu sînt tehnician. 
Curînd voi da un examen pentru a de
veni desenator proiectant.

■— In ce constă „cimentul" care leagă 
familia dv.?

-— In idealurile, pasiunile, gusturile 
comune, în capacitatea de a ne înțelege 
unul pe celălalt și mai ales de a ne 
sprijini atunci cînd apar „depresiuni",.. 
Și eu și soțul meu iubim muzica 
simfonică — Beethoven, Bach, Crieg— 
literatura — Hemingway, Arghezi, Sa
royan, Malraux — teatrul...

■—■ Nu aveți niciodată puncte de ve
dere, hai să zicem, contradictorii?

— Ba da și încă într-o problemă 
foarte importantă: copiii. Amândoi vrem 

ivește 
băiat.

gîndindu-ne la posibilitățile 
năzuințelor noastre comune, 
certitudini au o bază de ne- 
orînduirea socială din tar

concursuri

De la I.E.B.S

Săptămîna viitoare pe ecrane

si un

Competiții

scenartu!

regia

« Pentru jocul de fotbal din ca
drul „Cupei României' METALURGIS
TUL BUCUREȘTI—STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV, din 13 martie de pe sta
dionul Republicii, biletele se pun în 
vînzare incepînd de joi 10 martie la 
casele speciale din str. Ion Vidu, Pro
nosport calea Victoriei nr. 2. stadio
nul Republicii și la patinoarul „23 
August'.

• Casa specială din str. Ion Vidu

după romanul lui
LIVIU REBREANU

PETRE SALCUDEANU

MWCEA MUPESAN

le avem, 
împlinirii 
Și aceste 
clintit in 
noastră.

Colocviul a continuat, ilar cred e 
lucrurile esențiale au fost spuse, 
campioană olimpică, Mihaela Peneș, 
și căpitana echipei naționale de basche 
feminin, Anca Racoviță, exponente al 
generației lor, au vorbit cu demnitate
locului pe care-1 ocupă femeia în ansam 
blul vieții noi a țării noastre

să avem copii. Aici, însă, se 
deosebirea: soțut meu vrea un 
eu o fată...

— Și cum vezi rezolvarea?
—- Simplu: o să avem o fată 

băiat. Revenind însă asupra rezistentei 
familiei, aș vrea să spun un lucru care 
mi se pare cel mai important: ceea ce 
dă greutate familiei mele ca și multora 
asemănătoare sînt certitudinile pe care

vinde și bilete pentru galele de box 
din 12 martie, ora 19, și 13 martie, 
ora 10, din sala Floreasca.

• Incepînd de săptămîna aceasta, 
patinoarul „23 August' este deschis 
pentru PATINAJ PUBLIC, ZILNIC, 
între orele 19—21, iar duminică și în
tre orele 9—12.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

TIMIȘOARA. Zilele acestea 
fost organizate în localitate mai mul 
te competiții dotate cu „Cupa 8 Ma 
tie". Au participat numeroase sportiv 
din asociațiile C.F.R., Progresul 
Bega, Liceul nr. 4 ș.a. La tenis d
masă pe primul loc s-a situat repre 
zentanta Centrului de inițiere pentr 
copii, Eleonora Sabău, iar cea m< 
bună gimnastă s-a dovedit a fi elev 
Mariana Gheciov, de la Liceul nr.
întrecerile de popice și tir au fos 
cîștigate de echipele Voința și, res 
nectiv, C.F.R.

ION JURA -— coresp.

ORADEA. în localitate au începu 
întrecerile din cadrul „Cupei 8 îvfar 
tie", organizate de comisia regional 
de handbal. La această competiți 
s-au înscris opt echipe feminine. Din 
tre rezultate notăm pe următoarele 
Voința I — Tricoul 18—4 (7—2) ș 
I.T.O. — S.S.E. 15—3 (8—1).

I. GHIȘA - coresp. regions

Cu : llarion Ciobanu, Nicolae Secăreanu, Adriana Nicolescu, Matei Alexandru, Emil Botta, 
Ion Besoiu, Constantin Codrescu, Felicia Chiriță, Gheorghe Trestian, Val Săndulescu, George 

Aurelian, Colea Răutu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Sandu Sticlaru
Imaginea : Nicu Stan ; Muzica : Tiberiu Olah ; Decoruri : arh. Marcel Bogos ; Sunetul : ing. 

Anușavan Salamanian
în completare scurt metrajul 

ȚARA HAȚEGULUI 
o producție a studioului Al. Sahia 

scenariul : Petre Tîrău ; regia și imaginea : C. lonescu - Tonciu



în ultimul meci din Iran
i

' Rapid—Dj a van 2-1 (1-0)
în ultimul meci al turneului pe 

care l-a întreprins în Iran, echipa de 
fotbal Rapid București a întîlnit du
minică pe campioana Iranului, echipa 
Djavan, pe care a întrecut-o cu sco
rul de 2-1 (1-0). A fost cel mai frumos 
joc realizat de Rapid în turneul în
treprins. Cele două goluri ale bucu-

reștenilor au fost înscrise de către 
Dumitriu și Codreanu.

Iată formația aliniată de Rapid : 
Andrei — Lupescu, Motroc, Dan, 
Greavu — Jamaischi, Dinu — Năs- 
turescu, Dumitriu, Ionescu. Codrea
nu. Au mai fost folosiți Oblemenco 
și Georgescu.

MECIURI AMICALE
în continuarea pregătirilor pentru reluarea activității competiționale, 

echipele de categorie B și C au susținut duminică meciuri amicale. Iată 
amănunte de la unele din aceste partide.

C.S.M. SIBIU - A. S. CUGIR
4-1 (1-0)

SIBIU (prin telefon). — Cea de a 
doua partidă disputată între aceste 
formații a revenit echipei sibiene 
(prima a fost cîștigată de A. S. Cu- 
gir cu 3—2). Scorul de 4—1 reflectă 
eficacitatea liniei de atac a C.S.M. 

jjare, îndeosebi în repriza a doua, a 
finalizat cîteva acțiuni foarte fru
moase.

Au marcat: Comșa țmin. 17), Cris- 
tea (min. 47 și 52), Vuiei (min. 78), 
pentru C.S.M., respectiv Gh. Ion 
(min. 57).

GH. TOPÎRCEANU - coresp.
FLACĂRA ROSIE TECUCI- 
TEXTILA BUHUȘI 7-2 (4-0)

* TECUCI (prin telefon). Continnîn- 
du-și seria partidelor^ de verificare. Fla
căra roșie a obținut o victorie catego
rică și a lăsat o impresie frumoasă, ca 
urmare a seriozității cu care jucătorii 
privesc pregătirile în vederea returului. 
Golurile au fost înscrise de Va silică 
(3), Bujor (3) .și Udriș pentru Flacăra 
roșie, respectiv Gram (2).

A.S.A. TG. MURES - IND. SIR-
MEI C. TURZII 2-1 (2-0)

TG. MUREȘ (prin telefon) — 
[Timpul excelent și Interesul stîrnit 
ide partidă au atras în tribune 4000 
ide spectatori, care au asistat la un 
joc spectaculos.

Golurile au fost realizate de Ba-

44)
70

Iaban (min. 23) și Balint (min. 
pentru A.S.A., și de Raab (min. 
din penalti) pentru Ind. sîrmei.

Tot duminică, echipa regională 
Știința Tg. Mureș, calificată în 16- 
imile „Cupei României* a întîlnit pe 
Voința Tg. Mureș, din campionatul 
reoional, cîștigînd partida cu 5—2 
(1-1).

A. SZABO - coresp.
JIUL PETRILA - GAZ METAN 

MEDIAȘ 4-3 (1-1)
PETROȘENI (prin telefon). — 

peste 2 000 de spectatori au 
mulțumiți de jocul echipei gazdă 
doar la începutul și sfîrșitul partidei. 
In rest, meciul a aparținut mai mult 
oaspeților care, de altfel, conduceau 
în min. 74 cu 3—1 ! înaintașii Jiului 
au ratat foarte multe ocării. în ge
neral. Jiul se prezintă slab. Doar 
Libardi și Martinovici au jucat bine.

Golurile au fost înscrise de Li
bardi (min. 3), Crăciun (min. 74), 
Ivănescu (min. 82 și 86) pentru Jiul, 
de Barna (min. 16), Ivănescu (auto
gol, în min. 47) și Scheau (min. 72).

S. BĂLOI și I. ZAMORA - coresp.
PROGRESUL REGHIN-OTELUL 

GALAȚI 1-0 (1-0)
REGHIN (prin telefon). Ambele e- 

chipe au jucat frumos. Progresul dato
rează victoria jocului mai bun prestat în 
prima repriză. Unictif gol a fost marcat 
de lenei I (min. 29).

LIVIU MAIOR - coresp.

Cei 
fost

PROGRAMUL

DE VORBĂ CU ANTRENORUL CONSTANTIN CERNĂIANU 
DESPRE. . . . . CALCIO“

Sortii au decis: într-una dintre cele 8 grupe preliminare ale cam
pionatului european ROMÂNIA își va încerca forțele alături de repre
zentativele Italiei, Elveției și Ciprului.

în dorința de a cunoaște mai îndeaproape pe viitorii noștri adver
sari ne-am adresat antrenorului CONSTANTIN CERNĂIANU, care, îm
preună cu alți doi tehnicieni români — antrenorul Nicolae Dumitrescu 
și dr. Nicolae Stănescu 
Prima întrebare a fost

— Cit ați stat în 
anume ati vizitat ?

— Trei săptămini. Am stud-at mo
dul de organizare a fotbalului italian. 
După vizitarea forurilor de conducere 
ale fotbalului din Italia, am urmărit 
zile întregi pregătirile echipelor ln- 
ternazicnale și A.C. Milan. Lazio și 
A.S. Roma. Fiorentina și Napoli.

— Ce ne puteti spune despre 
activitatea competilîonală ?

— în primii rind că ea înglobează 
un mare număr de fotbaliști — de 
la copii și pină la seniori — asigu- 
rind o bună pregătire la toate nive
lurile. Astfel, circa 3 500 de echipe 
de elevi finire 14—16 ani) participă 
la o competiție care se dispută pe 
zone geografice și care se încheie cu 
finala pe Iară. După același sistem 
se desfășoară și campionatul juniori
lor, la care participă jucători între 
16—18 ani. Urmează întrecerea re
zervată echipelor de tineret — .Pri
mavera* — pentru jucătorii in vîrstă 
de 13—20 de ani, apoi campionatul 
formațiilor de rezervă dotat cu tro
feul „Di Martino", campionatele re
gionale (pe trei categorii) și, în sfir- 
șit, competițiile republicane pentru 
echipele semiprofesioniste (catego
riile C și D) și pentru formațiile pro
fesioniste (categoriile A și B).

— Să ne oprim puțin asupra în
trecerii echipelor din prima ca
tegorie.

— Este o întrecere foarte dură, 
care se desfășoară fără pauză intre 
tur și retur, pe parcursul a 34 de 
etape. La sfîrșit, jucătorii primesc un 
concediu de 30 de zile (între 1—30 
iulie), după care urmează o perioadă 
de 40 de zile destinată pregătirilor, 
în primele 20 de zile, echipele se 
află în cantonament într-o localitate 
situată la altitudine, iar în următoa-

mingii se face, ind 'osebi, cu ristul 
exterior pentru că acest procedeu nu 
trădează direcția și împiedică inter
cepția ’ ’ - -
ferea* 
lucesc 
Sisti, 
mingii
Si la o distantă cit mai mică de pi
cior. Driblingul este însoții de opriri, 
de porniri brusce, de depășiri explo
zive cu schimbări de direcție și de 
ritm. Preluările se execulă rapid, din- 
tr-o singură mișcare, folosindu-se di
ferite efecte care fac ca minqea să 
urmeze direcția de deplasare aleasă 
de jucător, tn sfîrșit, citeva cuvinte 
despre trasul la poartă, procedeu care, 
în urma meciurilor vizionate, ne-a 
dezamăgit, lăsînd de dorit atît ca 
precizie cît și ca frecventă. Pentru a 
concretiza trebuie să arăt că în etapa 
din 16 ianuarie cele 18 echipe din 
prima categorie au înscris, în total, 
doar 9 goluri, iar cele 20 de formalii 
de categorie secundă, numai 7 goluri.

— Cauza?
— Jocul „om la om* de care vor

beam, care te înăbușe în orice mo
ment, nelăsîndu-ti de Ioc timp să-ți 
potrivești balonul, tn afară de aceasta 
nu trebuie uitat si „măturătorul" care 
rezolvă și el foarte multe situații di
ficile. Iată de ce echipele folosesc 
mai frecvent trasul la poartă de la 
distanță, iată de ce se înscriu foarte 
puține goluri. Am omis să vă spun 
un lucru foarte esenjial si anume că 
exercițiile tehnice folosite la antre
namente se execută simplu, dar cu 

precizie și in mare viteză.
— Ne-ar interesa, totuși, citeva 

cuvinte și despre FACTORUL 
TACTIC.

— Se pot spune unele lucruri mai 
mult ca o concluzie în urma meciuri
lor vizionate. Cum am mai spus, tac
tica diferă foarte mult de aceea fo
losită de echipele noastre. Forma ge
nerală de așezare a echipelor italiene 
este l-j-î+3+3+3. De la această 
formă generală apar diferitele va
riante. tn situajiile de apărare, în 
afară de tactica „om ia om", echipele 
se aglomerează, lăsînd în fată unul 
sau cel mult două „vîrfuri" de atac : 
Altafini la Napoli, Hamrin și Morrone 
la Fiorentina, Sormani la Milan, Jair 
și Peiro la „Inter". „Ieșirea" se face 
prin pasă directă la jucătorul vîrf 
de atac și rareori și prin combinații, 
în situațiile de atac, majoritatea 
echipelor acționează cu maximum 
4—5 jucători prin pătrunderea unui 
jucător din liniile dinapoi. Cind un 
jucător din „spate* efectuează pă
trunderea, dublarea lui este întot
deauna asigurată. în finalizare vi
teza de deplasare și de execuție 
crește considerabil.

Acestea sînt citeva din principalele 
observații culese de noi In cele trei 
săptămini petrecute In Italia.

baionului. De obicei „transmi- 
este precedată de fentă. Stră- 
la acest capitol Gorso. De 

Sivori, Rivera. Conducerea 
se face tot cu ristut exterior

— au văzut, recent, fotbalul italian la el „acasă*, 
una cu caracter general:

rele 20 de zile ele susțin jocuri de 
verificare.

— Ne-ar interesa cum este alcă
tuit un ciclu săptămînal de antrena

mente .
— Să exempliiicăm cu un ciclu 

săptămînal din perioada compel ițio- 
nală: luni este zi liberă pentru ju
cătorii care au evoluat cu o zi îna
inte. Pentiu ceilalți — rezervele — 
antrenorul prescrie o lecție de pre
gătire de 60 de minute; marți: an
trenament de intensitate ușoară cu 
o durată de 50—60 de minute. Se 
lucrează fizic și tehnic; miercuri: 
antrenament de „viii", de mare in
tensitate — timp de 60—90 de mi
nute ; joi: joc la două porți timp de 
50—90 de minute; vineri: antrena
ment cu caracter fizic, tehnic și tactic, 
timp de 50—60 de minute; duminică: 
meciul oficial. Desigur, acest ciclu 
suferă diferențieri de la o echipă la 
alta.

— Ni se pare prea puțin timpul 
afectat pentru pregătirea 
a echipelor.

— Așa 
singură : 
colectivă 
dividuale 
om" pe 
duelului 
mare rol 
Iui.

— Spuneți-ne cite ceva despre 
unele aspecte din pregătirea echi
pelor.

— Să începem cu PREGĂTIREA FI
ZICĂ. Din cele observate, tre

buie să subliniez buna pregătire fi
zică a jucătorilor italieni. Altfel nici 
n-ar putea să reziste campionatului 
dur și lung, tacticii „om la om" care 
solicită eforturi deosebite. Fiecare 
jucător este un atlet desăvirșit, pen
tru că la acest capitol al pregătirii 
fizice se insistă foarte mult în pe
rioada junioratului. Aș mai vrea să 
adaug, din cele observate la „Inter", 
că dezvoltarea vitezei Și a îndemî- 
r.ării specifice se efectuează numai 
cu balonul, pe distanțe de 50—60 de 
metri.

PREGĂTIREA TEHNICĂ se rea
lizează și ea, in timp, motiv pen
tiu care după perioada de junio
rat jucătorii sini înzestrați cu o mare 
îndemînare in manevrarea balonului. 
Pentru dezvoltarea tehnicii la copii 
și la juniori se folosesc mingi mai 
mici, speciale (de gumă), precum și 
aparate ajutătoare. Transmiterea

Italia și ce

tactică

este. Explicația ar 
in fotbalul italian 
se subordonează celei in- 
pentru că se joacă „om la 
tot terenul. In rezolvarea 
cu adversarul direct un 

îl are imaginația jucătoru-

fi una 
tactica

RETURULUI CAMPIONATULUI
CATEGORIEI A, EDIȚIA 1965 1966

ETAPA A XIV-A, 20 MARTIE
Știința Craiova — Rapid București
Steagul roșu Brașov — Știința Timișoara 
Farul Constanta — C.S.M.S. Iași 
binamo București — Siderurgistul Galați 
Petrolul Ploiești — Dinamo Pitești
Crișul Oradea — Știinta Cluj
|J. T. Arad — Steaua București

ETAPA A XV-A, 27 MARTIE
Itiința Timișoara — Dinamo București 
fapid București — Farul Constanța
Iteaua București — Crișul Oradea 
ființa Cluj — Știinta Craiova 
E.S.M.S. Iași — U. T. Arad 
linamo Pitești — Steagul roșu 
Jiderurgistul Galati — Petrolul

ETAPA A XVI-A,
Pitești -— Farul Constanta 
București — Steagul roșu Brașov 
Ploiești — Rapid București

Brașov 
Ploiești

31 MARTIE
finamo 
finamo 
letrolul
|. T. Arad — Crișul Oradea 
Iteaua București — Știinta Cluj 
hderurgistul Galați — C.S.M.S. Iași 
Itiința Craiova — Știinta Timișoara

ETAPA A XVTI-A, 10 APRILIE
Iteagul roșu Brașov — Siderurgistul Galați 
Irișul Oradea — Petrolul Ploiești 
prul Constanta — Știinta Craiova 
lapid București — Dinamo București 
liința Timișoara — U. T. Arad 
liința Cluj —Dinamo Pitești 
iS.M.S. Iași — Steaua București

ETAPA A XVIH-A, 17 APRILIE 
liința Craiova — Petrolul Ploiești
Inamo Pitești — Siderurgistul Galați 
liința Cluj — Dinamo București 
lișul Oradea — Farul Constanta
Lpid București — C.S.M.S. Iași 
leaua București — Știința Timișoara 
I T. Arad — Steagul roșu Brașov

ETAPA A XIX-A, 1 MAI
Iderurgistul Galați — Steaua București 
liința Timișoara — Știința Cluj
Itrolul Ploiești — Farul Constanta 
I T. Arad — Știința Craiova
Inamo București — Dinamo Pitești 
leagul roșu Brașov — Rapid București 
Is.M.S. Iași — Crișul Oradea

ETAPA A XX-A, 8 MAI
Irul Constanta — Steagul roșu Brașov 
jpid București — Siderurgistul Galați 
liința Craiova — Dinamo Pitești

Petrolul Ploiești — C.S.M.S. Iași
Știința Cluj — U. T. Arad
Crișul Oradea — Știința Timișoara 
Dinamo București — Steaua București

ETAPA A XXI-A, 15 MAI
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj
Steagul roșu Brașov — Știința Craiova 
Știința Timișoara — Fanil Constanța 
Crișul Oradea — Dinamo București 
Steaua București — Petrolul Ploiești 
U. T. Arad — Siderurgistul Galați 
Dinamo Pitești — Rapid București

ETAPA A XXn-A, 22 MAI
Stiinta Craiova — Crișul Oradea
Farul Constanța — Steaua București 
C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești
Rapid București — Știința Cluj 
<'rderurgistul Galati — Știința Timișoara 
°etrolul Ploiești — Steagul roșu Brașov 
Dinamo București — U. T. Arad

ETAPA A XXIII-A, 5 IUNIE
U. T. Arad — Petrolul Ploiești 
Dinamo București — Stiinta Craiova
Știința Cluj — Farul Constanta 
Siderurgistul Galați — Crișul Oradea 
Steagul roșu Brașov — CA.MA. Iași 
Steaua București — Rapid București 
Dinamo Pitești — Știința Timișoara

ETAPA A XXIV-A. 12 IUNIE
Știința Timișoara — Rapid București 
Crișul Oradea — Dinamo Pitești
Farul Constanța — U. T. Arad
Steaua București — Steagul roșu Brașov 
Știința Cluj — Siderurgistul Galati 
Petrolul Ploiești — Dinamo București 
C.S.M.S. Iași — Știința Craiova

ETAPA A XXV-A, 26 IUNIE
Steagul roșu Brașov — Știința Cluj 
•Știința Craiova — Steaua București 
Rapid București — Crișul Oradea
Dinamo Pitești — U. T. Arad 
C.S.M.S. Iași — Dinamo București
Farul Constanța — Siderurgistul Galați 
Petrolul Ploiești — Știința Timișoara

. ETAPA A XXVI-A, 10 IULIE
Steaua București — Dinamo Pitești 
Știința Cluj — Petrolul Ploiești 
Siderurgistul Galați ■— Știința Craiova 
Dinamo București — Farul Constanța 
U. T. Arad — Rapid București 
Știinta Timișoara ■— C.S.M.S. Iași 
Crișul Oradea — Steagul roșu Brașov

G. NICOIAESCU

74.324 lei report la concursul Pronoexpres de miine
Concursurile PRONOSPORT A-ll 

și B-li de duminică, 13 martie 1966, 
sînt deosebit de interesante deoarece 
cuprind meciuri din cadrul -CLPEI 
ROMÂNIEI" in care evoluează și echi
pe din prima noastră categorie-

Programul este completat cu șapte 
meciuri din campionatul italian A. ■ 

Dar iată acest program :
I. Jiul Petrila — Rapid 

(Cupa României)
II. Minerul Baia Mare — Petrolul 

(Cupa României)
III. Dinamo Bacău — C.S.M.S. Iași

(Cupa României)
IV. Metalurgistul Buc. — St. roșu

(Cupa României)
V. Vagonul Arad — Dinamo Buc. 

(Cupa României) 
Clujeana Cluj — Progresul 

(Cupa României) 
Cagliari — Milan 
Foggia — Torino 
Juventus — Spal 
Lanerossi — Varese 
Lazio — Atalanta 
Sampdoria — Fiorentina

Fond de premii cone, suplimentar 
PRONOSPORT-HOCHEI : 63.038 lei-

• Tragerea PRONOEXPRES de 
miine va avea loc la București, în 
sala Clubului Finanțe-bănci din strada 
Doamnei nr. 2, la ora 18.30.

• Fondul de premii la concursurile 
PRONOSPORT A-10 și B-10 din 
6 martie este următorul :
A-10 : 
B-10 : 
report

130.472 lei
34.669 lei din care 10.999 lei 

la premiul excepțional.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr 9 din 2 martie 1966.

VL

VII. 
VIII-

IX.
X.

XI.
XII.

Categoria a II-a, 1 
lei și 17 variante a 

a III-a,

variantă a 30.977
5.977
116

lei. 
variante

XIII. Napoli — Roma

• Dăm mai jos primele rezultate 
înregistrate la Concursul suplimentar 
PRONOSPORT-HOCHEI :
I. România — Norvegia 4—0 1

II. JJ.R.S.S. — R.D. Germană 10—0 .1

Categoria
998 lei.

Categoria
230 lei.

Categoria
72 lei.

Categoria
22 lei.

Report la
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de la categ. a II-a va fi tras 
Ia sorți miercuri 9 martie a. c.

a

a

a

a

IV-a, 645 variante a

V-a, 2.045 variante a

Vl-a, 9.334 variante a

categoria I-a 74.324 lei.

Rubrică redactată de Lolo-Prono- 
s)x>rt.



Ieri s-a deschis
Congresul Cooperativelor

Agricole de Producție
(Urmare din pag. 1)

O nouă victorie a echipei noastre de hochei
(Urmare din pag. 1) ineficacitate, ceea ce a scăzut mult din 

potențialul ofensiv al formației noastre.
Partida a început In nota de evidentă 

dominare a eiliipei române și pucul ră- 
mînc minute întregi în treimea de apă
rare a formației maghiare. La un astfel 
de atac prelungit (min. 12), Ionescu 
șutează în forță și pucul respins de por
tar este reluat direct în plasă de Pană. 
Două minute mai tîrziu, o acțiune a 
primei linii de atae face „șah-mat" apă
rarea adversă, dar Szabo II trage de la 
un metru în bară ! Jocul se desfășoară 
intr-un singur sens, echipa noastră ata- 
cînd permanent. In min. 18 Făgăraș sc 
intercalează într-un atac inițiat de frații 
Szabo și, primind o pasă excelentă, 
șutează sec, la colț: 2—0. Un minut 
mai tîrziu. selecționata maghiară profită 
de o schimbare făcută de ai noștri în 
timpul jocului și Raffa înscrie din a- 
propiere : 2—1. Cu eîteva secunde înain
te de terminarea primei reprize. Basa 
trimite pucul în bară.

In repriza secundă, chiar în primul 
minut de joc, Horwath scapă pe contra
atac, dar Dumitraș, atent, evită reali
zarea egalării. Apoi, echipa noastră se 
instalează în treimea adversă și în min. 
24 Bașa șutează prin surprindere și de 
această dată nu mai nimerește în bară, 
pucul scuturînd plasa: 3—1. Din nu
meroasele situații pe care le aveam în 
continuare mai fructificăm una singură : 
în min. 33 Ionescu pasează excelent lui 
Florescu și acesta nu ezită, înscriind 
un nou gol : 4—1. Ultima repriză este 
mai puțin interesantă. Selecționata ro
mână slăbește ritmul, menținînd totuși 
o superioritate evidentă. Avem două 
mari ocazii de a majora scorul, dar 
Pană și Szabo II se pripesc și ratează. 
Echipa maghiară realizează în final 
eîteva contraatacuri mai reușite și în 
min. 48 Horwath pecetluiește scorul fi
nal: 4—2.

Arbitrii suedezi Wiking șl Dahlberg 
au condus corect formațiile:

ROMANIA : Dumitraș — Czaka, I<>- 
nescu ; Varga, Făgăraș — Szabo II, Ca- 
lamar, Szabo I; Pană, Florescu, Ște
fanov (Tarciu) ; Bașa, Ferenczi, Ștefan.

UNGARIA : Losonczi — Koutny, Ker- 
tesz: Raffa, Ziegler — Horwath, Bi- 
kar, Schwalm ; Bankuty, Roszgony, V. 
Zsitva; Klink, Boroczi, B. Zsitva.

Alte rezultate din grupa B : Norvegîa- 
Austria 4—3 (0—2, 0—1, 4—0) ; Iu
goslavia—Elveția 5—2 ; 
mană—Anglia 10—4.

Marți, în grupa B este
Miercuri, la ora 10, ora 
României, 
triei.

In grapa A luni, a fost zi de
Iată clasamentele :

echipa noastră nu a mai reeditat azi 
(n.r. ieri), jocul spectaculos prestat in 
meciul cu Norvegia. Nu este însă mai 
puțin adevărat că nici adversarul nu a 
solicitat prea mult formația română. 
Echipa Ungariei a pus accentul pe o 
apărare strictă, „închizînd" jocul în ma
joritatea timpului. In această situație, 
considerăm că poate ar fi fost mai bine 
dacă hocheiștii români ar fi acționat 
ceva mai atent în atac, pentru a putea 
fructifica mai multe din 
de ocazii de goi pe care 
Plecînd de la această idee, 
o mențiune specială merită
(Pană, Florescu și Ștefanov, înlocuit a- 
poi cu Tarciu), care a dovedit multă 
agresivitate în 
prima noastră 
Szabo I), ea 
pînă acum •— 
dar a manifestat In continuare o acută

rînduri de vii și puternice aplauze. 
Ia încheierea expunerii, întreaga asis 
tență ovaționează îndelung.

în continuare, tovarășul Vasile 
Vîlcu a prezentat Raportul cu pri
vire la sarcinile uniunilor cooperati
velor agricole de producție pentru 
creșterea producției vegetale și ani
male, pentru dezvoltarea și întărirea 
continuă a cooperativelor agricole.

Eroul Muncii Socialiste Dumitru 
Tudose, președintele cooperativei a- 
gricole din comuna Stoicănești, regi
unea Argeș, membru al Comisiei de 
organizare a Congresului, a prezentat 
Raportul cu privire la proiectul de 
Statut al cooperativei agricole de 
producție.

în cadrul discuțiilor la problemele 
cuprinse în ordinea de zi, au luat 
cuvîntul numeroși delegați.

Lucrările Congresului continuă.

ani- 
întă-

terea producției vegetale 
male, pentru dezvoltarea 
rirea continuă a cooperativelor 
agricole de producție.

2. — Raport cu privire Ia pro
iectul de Statut al cooperativelor 
agricole de producție.

3. — Raport cu privire la pro
iectul de Statut al Casei de pensii 
și la sistemul de pensionare a 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție.

4. — Alegerea Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și a Comi
siei de revizie.

Primit cu puternice aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Urmărită cu deosebit interes, ex
punerea a tost subliniată în repetate
uuiininfiinniiiniinînniiiiiiînnmiiniiimmniiiiiiiiiiinHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiHniiinmiiiiiiiiiiiinn:™

Și 
Și

(Agerpres)

CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARĂ
7 recorduri la Reșița!

sumedeniile 
le-au avut, 
apreciem că 
linia a Il-a

atae. In ceea ce privește 
linie (Szabo II, Calamar, 

a desfășurat — ea și 
un joc bun, combjnativ,

zi de odihnă, 
locală, echipa 

va întîlni selecționata Aus-

odihnă.

Schiorii C. Tăbăraș si K. Gohn
9 9

învingători în Italia

întrecerile primei etape a concursu
lui republican de primăvară au prile
juit și înotătorilor din Reșița o serie 
de performanțe foarte bune, 7 dintre 
ele constituind noi recorduri republi
cane de sală. în continuu progres. Anca 
Andrei (15 ani) a parcurs 100 m spate 
în 1:14,5 și 200 m mixt în 2:49,3. Co
lega ei de club. Dorina Mezinca (14 
ani), a înregistrat, de asemenea, două 
timpuri promițătoare : 1:18,4 Ia 100 m 
fluture și 2:51,9 la 200 m mixt. în 
sfîrșit, o altă elevă a prof. I. Schus
ter, Daniela Coroiu, a parcurs distanța 
de 400 m liber în 5:32,0. Dintre băieți, 
cel mai bine s-au prezentat Nicolae 
Tat, care a fost înregistrat la 400 m 
mixt cu 5:11,6 (cea mai bună perfor
manță românească la această probă) 
și Zeno Giurasa (16 ani) cu 2:24,8 la 
200 m spate. Toate cele 7 performanțe

constituie noi recorduri republicane de 
sala (bazin de 25 mj.

Alte rezultate tehnice : 490 m liber 
seniori : N. Tat 4:42,1 (rec. regional) și 
H. Schier 4:53,0 ; 100 m spate ju
niori : Z. Giurasa 1:05,l — 
bun timp al anului ; 100 m 
seniori : H. Schier 14)6,6.

A. RUDEANU —

cel mai 
fluture

coresp*

Schiorii români C. Tăbăraș și K. 
Gohn au participat ia două con
cursuri internaționale desfășurate în 
italia, în organizarea U. I. S. P. Spor
tivii noștri au ieșit victorioși în toate 
probele. Astfel, la slalom uriaș C. 
Tăbăraș a ocupat primul loc cu 
timpul de 2:15,5, iar K. Gohn locul 
doi cu 2:18,1. Tăbăraș s-a clasat pri
mul și la coborîre cu timpul de 1:30,1, 
în schimb, Gohn a ocupat locul 4, 
după schiorii austrieci Jeneweir și 
Zimmermann. Primele două locuri la 
combinata alpină au revenit lui Tăbă
raș și Gohn, iar pe echipe. României. 
In al doilea concurs, disputat în zilele 
de 5 șl 6 martie, la coborîre ordinea 
a fost: 1. K. Gohn 1:20,2; 2. C. Tă
băraș 1:21,4.

Slalom uriaș: 1. C. Tăbăraș 1:19,7; 
2. K. Gohn 1:22,3. Sportivii noștri au 
ocupat primele locuri și la combinata 
alpină.

AGRUPA

1. U R. S. S. 3 3 0 0 29: 1
2, Canada 3 3 0 0 22; 3
3. Cehoslovacia 3 3 0 0 20: 2
4. Suedia 3 2 0 1 12: 6
5. R. D. Germană 3102 4:17
6. Polonia 3 0 0 3 2:20
7. Finlanda 3 0 0 3 3:22
8. S. U. A. 3 0 0 3 3:24

GRUPA B

1. R. F. Germană 4 4 0 0 26:10
2. ROMÂNIA 4 3 ftj. 13: 9
3. Iugoslavia 4 3 0 1 15:13
4. Norvegia 4 2 0 2 17:11
5. Austria 4 2 0 2 20:18

6-7. Elveția 4 10 3 17:19
6-7. Ungaria 4 10 3 16:18

8. Anglia 4 0 0 4 10:36

6
6
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6
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4
2
2
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Rezultate bune
și la București

Ultima reuniune a întrecerilor 
înot lin Capitală ne-a oferit, în afara 
unor rezultate bune, • și eîteva fru
moase surprize. Campioana țării, Nico- 
leta Bărbulescu a fost nevoită din nou 
să plece steagul în fața mai tinerei 
sale rivale, Agneta Sterner, care cîști- 
gînd cursa de 100 m fluture în 1:15,4 a 
stabilit un nou record de sală la ju
nioare. Cu un învingător nescontat 
s-a încheiat și proba masculină de 
400 m mixt. La numai 30 de minute 
după ce a terminat o „sută" fluture 
în 64,4 sec. (cel mai bun timp româ
nesc din acest an), Vladimir Meraru 
si-a încercat forțele și în dificila în
trecere a celor 4 procedee tehnice. La 
capătul celor 12 lungimi de bazin, cro- 
nometrele s-au oprit pentru Moraru 
la 5:12,5 (al doilea timp din istoria 
natației românești).

REZULTATE TEHNICE — SE
NIORI : 133 m mixt : 1. A. Șopterea- 
nu 1:33,5 ; 100 m fluture : 1 V. MO
RARU 64,4, 2. C. Georgescu 66,0 ; 
400 m mixt: 1. V. MORARU 5:12,5, 
2. Șoptereanu 5:37,8, 3. A- Soos 5:37,8; 
JUNIORI II — 133 m mixt: 1. M. 
Tomescu (Steaua) 1:41,4; 400 m 
liber: 1. V. Dovgan (S.S.E. 2) 5:30.0, 
2. M- Cosmescu (Steaua) 5:30,8 ; 100
m fluture: 1. M. Tomescu 1:12,1. 
2. M. Rău (CSS) 1:12,1, 3. V. Dovgan 
1:12,3; 400 m mixt : 1. P. TEODO- 
RESCU 5:49,1 ; BĂIEȚI : — 133 m 
mixt: 1- D. Turcanu (SSE 2) 1:51,1 ; 
100 m fluture: 1. C. Ene (SSE 2) 
1:25.8, 2. L. Copcealău (Dinamo) 1:26,1

SENIOARE — 133 m mixt : 1. G- 
Tărnăuceanu (CSS) 1:50,7 ; 100 m
fluture: 1. A. STERNER (CSS) 1:15,4, 
2- N. Bărbulescu (Rapid) 1:17,6; 
JUNIOARE 11 — 133 m mixt: 1. V. 
Ilucă (Steaua) 1:58,3 ; 400 m liber : 
1. V. Petcu (SSE. 1) 5:41,7 ; 100 m 
fluture: 1. A. Isbășoiu (SSE 1) 1:31,1; 
FETE — 133 m mixt: 1. G. Cer- 
beanu (CSS) 1:56,8. 2- R. Gheorghe 
(Dinamo) 1^6,8; 400 m liber: 1. R, 
Gheorghe 6:09.1 : 100. m fluture: 1. 
M. Franchia (SSE 1) 1:27,9.

In actualitate: campionatele de cros
realizat pe 11 km timpul de 35:07,8.In mai multe țări s-au disputat cam

pionatele naționale de cros. La Char- In împrejurimile orașului Bruxelles 
tres, titlul de campion al Franței a a avut loc campionatul Belgiei, cîști- 
fost cîștigat de Michel Jazy, care a gat de Gaston Roelants, cronometrat 

pe 12 km în 35:57,0. Atletul Antonio 
~ Ainbu a terminat victorios in cam- 

■ pionatul Italiei, parcurgînd 15 km în 
53:34,2. Titlul de campion al Marocu- 

: lui a fost cucerit de El Ghazi, învin
gător detașat pe un traseu în lungi
me de 12 km. EI a realizat timpul de 
37:49,8.

Orașul Montreal candidează 
la organizarea J. 0. Î972

SE VOR REÎNTÎLM

PE GHEATA PATINOARULUI

OLIMPIC...

Această iotogralie reunește șase 
medaliați ai recentelor campiona
te mondiale de patinaj artistic, 
desfășurate in stațiunea elvețiană 
de sporturi de iarnă de Ia Davos. 
Ii vedem pe primii clasați In pro
ba de perechi — de Ia stingă Ia 
dreapta — americanii Cynthia și 
Ronald Kauffman (locul trei), so-

vieticii Ludmila Belousova și Oleg 
Protopopov (locul int'ii), precum 
și compatriot ii acestora, Tatiana 
Juk și Aleksandr Gorelik (locul 
doi). Toți aceștia se vor întîlni 
din nou, în zilele de 19 și 20 mar
tie, pe gheața patinoarului de la 
Grenoble. (Franța), gazda viitoare
lor J. O, de iarnă. Foto: D.P.A.

ȘTIRI @ REZULTATE ® ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI
CAIRO. Competiția internațională 

de tenis , Cupa națiunilor", desfășu
rată în capitala R.A.U., a fost câști
gată de echipa U.R.S.S., care în finală 
a dispus de selecționata S.U.A. cu 
3—0 (Lejus-Graebner 6—3, 6—2; Me- 
treveli—Riessen 2—6, 6—4, 7—5; Le- 
jus, Lihaciov-Graebner, Riessen 6—4, 
6—2). Tenismenii sovietici au elimi
nat în sferturi de finală echipa Aus
traliei (Fletcher, Cotrill, Stone), 
în semifinală ei au 
formația României 
reanu, I. Năstase).

VARȘOVIA. în

întrecut 
(Țiriac,

iar 
cu 2—4 
Mărmu-

întîlnirii 
echipele

returul 
internaționale de box dintre 
Poloniei și Irlandei, contînd pentru 
semifinalele «Cupei Europei*, pugi- 
liștii polonezi au terminat învingători 
cu scorul de 14—6. în primul meci, 
desfășurat la Dublin, rezultatul fuse
se egal: 10—10. Echipa poloneză s-a 
calificat pntru finală.

TBILISI. în meci retur contînd pen
tru preliminariile campionatului mon-

dial masculin de handbal, echipa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 17—13 
(5—5) echipa R.D. Germane. Primul 
joc revenise handbaliștilor germani 
cu rezultatul de 24—16. Pentru tur
neul final din Suedia s-au calificat 
din această grupă echipele U.R.S.S. 
și R. D. Germane. Meciul retur a fost 
condus de arbitrul român C. Căpățînă.

SOFIA. Numeroși amatori de ciclism 
au urmărit duminică pe străzile orașu
lui .Plovdiv o competiție pe circuit cu 
participarea unor alergători din Bul
garia și Polonia. Victoria a revenit 
polonezului Kegel, care a parcurs 62 
km în lh 36:02. El a fost urinat în 
clasament de alți 7 alergători din echi
pa poloneză. Primul dintre alergă
torii bulgari a fost Koțev, clasat pe 
locul 9. cu rezultatul de lh 36:18.

MELBOURNE. în cadrul unui con
curs de atletism desfășurat la Mel
bourne proba de 1 milă a fost cîști- 
gată de Laurie Toofgood care a aco
perit distanța în 4:61,7. Locul doi a

revenit multiplului recordman mon
dial Ron Clarke, cronometrat în 4:02 
(cel mai bun timp înregistrat vreo
dată de Clarke în această probă).

BERLIN. La Senftenberg, în cadrul 
unui concurs de atletism pe teren a- 
coperit Jurgen May (R.D. Germană) 
a cîștigat proba de 1 500 m plat în 
3:45,0. Manfred Matusevici s-a clasat 
pe primul loc în cursa de 800 m plat, 
realizînd 1:51,8. Proba de 100 m. plat 
a revenit Iui Harald Eggers în 10,5 
(cea mai bună performanță înregis
trată în R.D. Germană pe teren aco
perit). Din nou victoria la săritura cu 
prăjina a fost cîștlgată de Wolfgang 
Nordwig cu 5,00 m. El a încercat fără 
succes să treacă 5,14 m.

HAVANA. Echipa masculină de 
baschet a R.D. Germane și-a început 
turneul în Cuba, iucînd la Santa 
Clara cu o selecționată locală pe care 
a învins-o cu scorul de 81—49 (46— 
30).

PARIS (Agerpres). — Primarul ora
șului Montreal (Canada), Jean Dra
peau, face în prezent o vizită în capi
talele europene pentru a prezenta can
didatura orașului Montreal la organi
zarea Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1972. El a fost primit la Paris 
de președintele Comitetului Olimpic 
Francez, Armând Massard-

Primarul canadian a făcut o expu
nere amănunțită a lucrărilor proiectate 
la Montreal, arătînd că instalațiile vor 
corespunde perfect cerințelor olimpice.

Amintind însă principiul adoptat de 
Comitetul Internațional Olimpic, după 
care. Olimpiada trebuie să se desfășoa 
re alternativ în Europa și în alte con
tinente, comentatorii consideră că șan
sele orașului Montreal sînt reduse. 
După cum se știe, Olimpiada din 1964 
a avut loc la Tokio, iar cea din 1968 
se va desfășura la Ciudad de Mexico, 
astfel că organizarea Jocurilor Olim
pice din 1972 ar putea fi încredințată 
unui oraș din Europa.

Concursul de gimnastică
artistică de la Praga
PRAGA 7 (Agerpres). — Sportiva 

sovietică Ludmila Savinkova a cîști
gat cea de-a V-a ediție a tradiționa
lului concurs de gimnastică artistică 
de la Praga. La întreceri au participat 
sportive din șase țări : Belgia, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
România și U.R.S.S.

Reprezentanta României, Ana Căti- 
neanu, s-a clasat pe locul nouă în 
clasamentul general, cu 26,766 punc
te. De remarcat că Hana Micehova 
(Cehoslovacia), campioana lumii, nu 
a reușit să se claseze în primele trei 
locuri, ocupînd locul patru în clasa
ment.

Iată punctajele finale ale primelor 
clasate: 1. Savinkova (U.R.S.S.) 29,2 
puncte ; 2. Paradieva (U.R.S.S.) 28,799 
puncte 3. Hladova (Cehoslovacia) 
28,632 puncte.
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